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La Liceul Teoretic Filadelfia, programul Școala altfel s-a desfășurat în perioada 23-27 

octombrie 2017.  

Ȋn prima zi a programului, elevii clasei aVIII-a A au participat la două activități. Una 

dintre activități i-a adus pe elevi ȋn contact cu meseria de hairstylist. Invitatul special a fost 

mama unei eleve din clasă, doamna Schul Marichen.Cu o vastă experintă ȋn acest domeniu – 

peste 10 ani de activitate – doamna Schul le-a oferit elevilor ȋndrumări pentru ȋngrijirea 

corectă a părului și a prezentat diferite moduri de aranjare a părului. Unii elevi au realizat 

coafuri pe un manechin cu păr natural care a fost adus pe către doamna haistylist. Cu ajutorul 

instrumentelor specifice acestei meserii – ondulatoare, placă pentru ȋndreptat părul – elevii au 

fost ȋnvățați cum să aranjeze părul fără să ȋl deterioreze. Pe parcursul acestei activități, elevii 

și-au putut dezvolta simțul estetic și artistic, precum și gustul pentru frumos. 

                         
 

 

 

A doua activitate din data de 23 octombrie 2017 a constat ȋn realizarea unor covorașe 

din lână sau din pănuși de porumb. Elevii au realizat pon-pon din nuanțe diferite de lână pe 

care le-au fixat pe o plasă. Câțiva băieți din clasă și-au propus să realizeze covorașe din 

pănuși de porumb. Pe parcursul acestor activități elevii și-au dezvoltat abilitățile practice și de 

muncă ȋn echipă. 



                                     
 

În zilele de 24, 25 și 26 octombrie, elevii claselor a VI-a B și a VIII-a A, însoțiți de 

profesorii Gherasim Elisabeta (diriginte), Vulpe Constantin (diriginte) și Manolache Daniela 

(profesor însoțitor) au plecat într-o excursie în zona Brașovului. Această activitate a fost 

organizată și planificată de diriginții claselor din timp (aproximativ trei săptămâni), având 

acordul părinților și al direcțiunii. 

Scopul excursiei a fost, în primul rând, unul cultural-educativ. S-a urmărit implicarea 

elevilor în actul de descoperire a culturii, civilizației și istoriei Brașovului, încercând să se 

dezvolte astfel comportamente responsabile și dorința de a cunoaște și învăța mai mult. De 

asemenea, prin exersarea unui dialog permanent cu ghizii și specialiștii de la obiectivele 

turistice vizate, s-a încurajat, pe de o parte socializarea și dezvoltarea gândirii critice, pe de 

altă parte îmbogățirea cunoștințelor și crearea unei viziuni de ansamblu asupra culturii și 

istoriei. 

În al doilea rând, s-a urmărit sudarea colectivelor, consolidarea relațiilor dintre elevii 

celor două clase, promovarea spiritului de echipă și crearea unei relații speciale profesor-elev.  

Relaxarea, destinderea, creativitatea, exprimarea liberă, împărtășirea experiențelor 

personale sunt alte obiective vizate, atinse în mai mare sau mai mică măsură. 

Traseul și obiectivele turistice au fost: Suceava – Brașov (Piața Sfatului, Biserica 

Neagră) – Zărnești – Castelul Bran – Castelul Peleș – Cetatea Râșnov – Dino Parc (muzeul 

dinozaurilor) – Suceava. 

Plecarea a fost din curtea Liceului Teoretic Filadelfia, pe 24 octombrie, ora 8,00. 

Prima oprire a fost la Brașov, unde, din cauza vremii nefavorabile, nu s-au putut vizita 

obiectivele turistice propuse, timpul alocat acestora fiind folosit diferit. 

  Cazarea și două dintre mesele zilei (micul dejun și cina) au fost asigurate de 

pensiunea Elim din Zărnești. 

Pe 25 octombrie, a doua zi a excursiei, a fost vizitat, dimineață, Castelul Bran ( un 

monument istoric și arhitectonic situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de kilometri de Brașov), iar 

după-amiază, Castelul Peleș (situat în Sinaia, construit între 1873 și 1914, reședința de vară a 

regilor României). 



           
 În cazul primului obiectiv, lipsa ghizilor a fost suplinită de explicațiile scrise, clare, 

prezente în dreptul fiecărui exponat. Astfel, elevii au reușit să-și îmbogățească cunoștințele 

istorice și literare, fiecare în funcție de propria curiozitate. Mult mai  plăcută și mai eficientă 

a fost vizita la Palatul Peleș, datorită explicațiilor oferite de specialiști. Elevii au fost mai 

atenți și mai interesați de ceea ce văd și de ceea ce aud. 

În a treia zi a excursiei, 26 octombrie, s-a vizitat Cetatea Râșnov (ansamblul fortificat 

situat la sudul orașului Râșnov; una dintre cele mai bine păstrate cetăți din Transilvania).     

Înainte de plecare, elevii s-au relaxat și au aflat lucruri noi  în Dino Parc Râșnov (singurul 

parc de acest fel din România, care conține 47 de dinozauri în mărime naturală). 

Sosirea a fost în curtea Liceului Teoretic Filadelfia, în jurul orei 22,00. 

În concluzie, această activitate și-a atins, în mare, obiectivele propuse, mai mult i-a 

ajutat pe elevi să învețe din experiență, să înțeleagă și să accepte diferențele și a reprezentat 

un mod sănătos și distractiv de a petrece timpul liber. 

 

      
 

 

Subscriu următoarele cadre didactice: 

-profesor Gherasim Elisabeta – diriginte clasa a VIII-a A 

-profesor Vulpe Constantin – diriginte clasa a VI-a B 

-Profesor Manolache Daniela 

 


